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 (197:-1/69) ليود نّوك َرَْرآ
 ةليخلا و11461 ماع َنَْب بطلا ٌسَرامو ةريثوأ ةعواج يف َسَر

 ٍلُجَ :زملوه كولش َةّيِصْخَشِل ٌهراكِْبا هلامْعَأ ْنِم َرَهَتْشا ٍدََلو

 ٌتارَم َماْعُم» :اهْنم ءٍصَصِلا َنِ ٍةَلِسْلِس يف ٌرَهَظ يذلا ,يواهلا يّرَحّنل

 نمو . .(1845) نموه كولزش ُتارْكدماو (1811) (زملوه كولزش

 ماعلا يف َرِشُ 5 يذلا «دوقفَملا ملاعلا )ا ٌروهْشَملا ُةباتك اًضْيَأ ٍهِصَصِق

 نفض برا الا ىلإ هيدي نبل ةبتْكَم» ثتاق يذّلاو
 .ِهْذَه (ةّيوَلاعلا صّصقلا» ةّلِسْلِس

 «يبَرَعلا ئراقلا ىلإ ميلا اهمَدَقُ يتلا «ليفزجكشاب حبت د " َُّصِ ام

 ماعلا يف ْتَرَدَص ْدَقَف زملوه كولزش يّرَحّنلا ُلُجَ اًضَِأ اهّلَعَب
 مّلاع َطْسَو هنأ ئراقلا اهعَمٌرْعشَيِةَكَوَسُم ٍتارَماَُم ُةّضِ اهّنإ نادل

 دانس ا يع سا

 ٌتادْحَأ أ ُلَعَْي امن 5 1 ال ا 2 يدّبُيو .يفاشكنإلا

 ٍةَفيحُملا ِتافارخلا نم ٌّرَج يف ُرودَت اهَّنَّصِق انل يكي يلا ةميرَجلا

 يف ْمَأ ةّيداع ٍةَميرج ٍةَجاوُم يف َرُه لَه ٌئراقلا ٌفِْعَي الف َتراوَتملا
 .حاوزألاو حابشألا َنِم ماع ِةَهَجاوُم

 «ةّوَلاعلا صَّصِقلا» ةّلِسْلس
 ةئالّثلا ُناسْرُفلا - رثكلا ُةريزَج - ١

 ليفزكشاب حبش 6  ةّيرسيوّسلا نشنبور ةرشأ ١-
 نامْيَلُس ِكِلَملا ٌزونُك -9 ةّيَرَسلا ةقيدحلا -*
 اًمْوَيَنيِنامَّت يف مّلاعلا َلْوَح ٠ ضألا ناب ىلإ ةلخر -4
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 ديعلا ةقوُشْلَأ -

 فاِصُقَّصلاو ُحيّرلا



 قكظُم ريب رقكدلا داك
 لّيود نثوك رثرزآأ :ةّصقْنَع
 نيل يرورذ :موسر

 فاعلا ةةمك



 قّضماغلا اياضَقلا َّنِم اَدَدَع زملوه كولْرَش يقيدَص َةّجاو

 اًديقْعَتو اًضومُع اهَرَْكَأ ْمُكَل اهيوؤأش يلا ِهْذَه َّنِكَل

 ليفزكشاب رْصَق» :ُةَرابِع اهُرَّدَصتَت ٌةَفيتَع ُةتِحاب ٌءارْفَص ٌةَقَرَو هل صوت 22 ع مم 3
 اهَكَرت ْنَق رمِتزوم سميج ىّمَسُي اَلْجَر َّنَأ ينَرَبْخَأ .ه55

 .نشطاو اي َكّلْكِم ءٌبيبَط ُهّنِإ» :لاقو .اهّيَلَع ةَرظَت ءاقلإل ُهَعَم

 نع ٌةتابلا ُةَقَرَولا َكْلَي ُتَّدَحَتَت «.حابّصلا اذه ٍهِْفَِب ينيتأّيَسو

 .ُةنخّللا َكْلَي ْثَآَدَب فْيَكو ليفزكشاب ٍلآب ْتَّلَح يّ ََّْللا
3 





 وجويه ريشلا م َمَدَْأ قٌرهَفكملا ةدرابلا مايألا نم موي يفو

 يف اهب ْنم ِةّيبَّصلا ٍفاطِتا ىلَع ِهباحْصَأ ْنِم ِرَفت ٍةَدَعاسُمِب

 ٍرْضَق ىلإ اهوداتُثإ .ِةَعرْزملا ِنَع اهتَوِْإو اهيبأ بايِغ ٍءانَأ
 ريّسلا حار ءاسّملا يفو يولع ِةقُْغ يف اهوزّجتْحاو ليف ركاب
 ُبْعَرلا ّبَدَك َنوُجِضَيو َنوُنَعُيو َنودبْرَعُي ُهْبْحَصو وجويه
 ةَقلَستُملا ِتاتابّئلاب ْتّقَلَعَتو «ةَدِفاَنلا ِتَحَتَك .ِةانّملا ِبْلَك ىف
 «ةّيج راخلا ةعاَسلا ىلإ ْتطَبَمو ءِرْضَقلا رادج ىلَع دينك يلا

 .ُرَقلا اهُنيضُي ِرارَب َطْسَو اهب َوْحَت ُضُكْرَت ثحارو
 جابها نم و يوت َبيِصُأ ٍةانَقلا ِءافياِب وجويه ّمِلَع امّدْنِع

 ره اذإ ناظْيشلا ىلإ ةغورو ةدَهَخ تنهي ذأ < َمَسْقَأو .ِديِدَّسلا

 ُهْبْحَص (بَرَهو َعَرْسَأ) َلَمْجَأو .ةاتّلاب ِكاسمإلا َّنِم َّنّكَمَت

 .ةريروغُذم ُهَْع اوعجارتو ٌثوشباعلا
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 ىطتماو وِدْيَص َبالك ّقلْطَأَف ءِتالْبَطْسإلا ىلإ وجويه دن

 .ةاتقلاب ّقَحلَيِل اًمومُحَم اّوْدَع هب ودْعَي حار اًداوَج
 م دك ىطتماف ْمُهَعْأَج ءنيح َدْعَب ُكْبْحَص ٌدرَتْسِإ

 .ٍةاَتَّقلا ذاَقْنِإ ْنِم َنونَكَمتي ُْهَّلَعَت وجويه َءارّو اوَعَسو ءْمُهدايج

 يي اًيعار ءْمِهِتالِطْلا ٍنِم نيم وَ ليم َدْعَب هُلاجّرلا ىأَر

 .قطْتلاب هل خمس ال ُداكت لولا َّنِم ةلاح يف يعاّرلا ّناكو

 ليفزكشاب وجويه ثْيَأَر» د ولديك داوم

 بالك نو امم وش اأك اأو وو رج ىلع انك. نو لي
 «.ةَءارَو رج



 ٍداوُج َتْوَص اوعِوَس ام َناعْرسو .ْمُهَبوكُر ُلاَجّرلا ٌلّصاَو
 هَدَبَز ُْمك التما كو ٍلَْللا ٍبْلَق نم وجويه ُسَرَ َرََبَمُت ودي
 .هِسراف ْنِم ُهُرْهَظ التو

 اوُأَر َّمُث .َنيقِصالتُم اوبكَرَق ٍلاجّرلا ٍبولُق يف ٌرْعَّذلا بد

 ّقَصالت ْدَكَو اًرغُذ ُضِفَتنت وجويه َبالِك ٍضْرَألا َنِي ٍةَحْسُق يف
 نفض عقم
 محل ب

 اوَأَر اهيناج ىلإو .ًةليتَق ًةاتَقلا اوَأَر ٍةَحْسْفلا ٍطَسَو يفو
 ْمْخَّضلا َُوْسَأْلا ٌشْحَولا ُهَقْوَق َبَصَقْلادَكَو ليفزكشاب وجويه
 ىأْرَم ىلع ِهِييِحَض َقع شخّولا َقّرَم .بلَك َلْكَش دكت يذلا

 ِنْييَلَحَتْملا ِهْبَكمو ِنْيتيَِدلا ِهْيئبعب ْمهْبلِإ َلَّوَحَت َّمُث ءِلاجّرلا َنِم
 نوخُرْصَي ْمُهَو َرابدَألا اوَّلَوَو ُلاجّرلا َرادَتْساَف .(ِقيّرلا يلئاس)

 :ةريووعلك
/ 



 ىلإ بأ ري «نيحلا َكِلَذ دم ءليف ةكشاب ُةَنْعَل

 ةفيِنَع َنوريثك ٌتامو



 الئاق ًةطوطْخَملا زملوه ِهْيَلإ داعأف رَمتْروم روتُكدلا َّلَصَو
 .ةّيفارُخلا ٍتاياكجلاب َّتْهَي ال ُهَنِإ

 َفِرْعَت نأ ٌيِرورَّصلا َنِم ااَرْبَص» :لوقَي رّمتروم َعَرْسَأ
 يقيدَص ٍتْوَم ليصافت َكْيَلَع دُرْسَأ ْنَأ َلَبَ ِةَيثَولا ٍتايوتْحُم
 اياحَض ْنِم ٌةَريخألا ُةّيِحَّضلا َوْهَو ُِهْشَآ ِةَنالَن َلْبَق زلراشت ريشلا
 يف زلراشت ريّسلا َفّرَصت َّنأ تنيك انربخأ ّمُث «.ليفزكشاب

 - لكلا ةَنخَل َّنآ اَمِتَفُم ناك ْدَقَف .اًبيرَع ناك ٍةَريخألا عيباسألا

 .اْيَل يراربلا وخد ىلَع وُرْجَي دي ْملَِْيَلَع تلح دق ِناطْيَشلا
 ٍتاقولْخَم ّيَأ ىأَر ناك اذإ اّمَع رَمِتْروم ْلَأْسَي ناك ام اًريِثَكو
 لك ٌلَتْسَي ْنَل فيعّضلا ُهَكّنأ ادّبو .بْلك حاب َعَِس وأ ةيبرَغ
 لل لك قطني دالْبل يذلا هتداع ْنِم َحَبضَأو .طْغّضلا َكِل
 ْنأ نود ءءابْضَحلاِب ِةَعورْفَملا ضْرَأْلا ىلَع ٌريسَيو ٍنْضَقلا م

 . ادب ةّيجراخلا َةَباَوَبلا ٌرَواَجَتَي
 ارح ا ماسلا 0

 ٌهَتُج روميراب ٍلْزْنَملا ٌرْبَدُم َدَجَو «ةّيئوي يلا ْنِم ِةَلْيَل يفو

 اّلِإ ٍةَمِعاَنلا ِءابْضَحلا َقْوَق رَثْعُي ْمَلو .ِةباَوَبلا جراخ َةدَدَمُم هِدّيَس
 اًييرق «نكل .اهاوس ةودروميرابو:رلرانقك يشل مادقأ ٍراثآ ىلع

 ناك َلُجَّرلا نك ادب اَنّيم زلراشت ريشسلا اهيف َمَكَو يلا ةَعفْبلا نم
 .هعباصأ ٍسوُؤُر ىلع يشَْيَعَرَش ْدَ





 ُتْصَحَتَق ُتيِعْدْيْسإ» :الئاق مالك ٌرمِتْروم ُروتْكَُلا 3
 َحِمالَم ِهْجَّولا ىلَع ُتْيَأَر ْنِكل « «ينْعلِل اَر َرثَأ اهيف ْدِجَأ ْمَلو نجلا

 هنأ روميراب يل كد دق الل ةتكَسلاب تام .ِديِدَش ٍبْعُر

 ٍتامالَع تْيَأَر ينِكل ٌقَريَمُم ٌتامالَع ِةَّيْجلا َلْوَح ْنُكَي ْمَك



 ٌفصاعلا ٌرَطَملا ءاج ّمُث ٌةَوطخ َنيِرْشِع ِدْعُب ىلَع ٍبْمْعلا ّقْوَق 2
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 «مامِتمإلا ُقيِرَ ِْيْيَع يف ادّب دقو ءرمِتْروم يف زمأوه َقَّدَح
 «؟مادقأ ٌراثآ تامالَعلا َكْلِت ٌثئاكأ» :ٌلاقو

 2.معنا

 (؟ِةَأَرْما 3 لَجَر ٌراثآ»

 ُةيُْم امي لاق مث ةبيرَع ٍةَرْظَت انْيلِإ رمِزوم ٌروتكدلا َمّلطَت
 «.ٍقالْمِع ٍبْلَك راثآ ثاك ْدَقَل ءزملوه ُدّيَس اي» :َسْمّهلا

 :لاقو ٍلُجَّرلا ىلإ زملوه َمّلَطَتو ءيدَسَج يف ٌةَريرْعَمُم ْتّبَ
 ؛؟رّمِتزوم روتكد اي ءَلَعْفأ ْنأ ينُديِرُت اذامو»

 َندْنل ْلِصي ِنمزلا َنِم ٍةَعاس َدَْبَف .كِيَحيصت يف ُبَعْرأ»
 ريشصلا قيقنَش ْنْبا ُهّنِ .ادتك ّْنِم اًمداق ليفزكشاب يِرْتَم ربسلا

 22 عةسمور يىلوأ# ه ةعدسو هيأت 2 3
 ّمُك «.ليفزكشاب ٍةَرْسُأ ْنِم ىَقبت ْنَم ٌرِخآو ءِرْعْصَألا زلراشت

 ٍليزارّبلا يف ُشيِعَي ناك ُهَّنِإ ُلوقَي رّمِتْروم روتكّدلا فاضأ
 عضب ُذْنُم َكانُه تام ُهَّنِكَلو .ليفزكشاب لآ ْنِم ُرَخآ ٌصْخَش

 .اريلوكلا ءابَوب َنينِس

 ْنِم ٍلُجَرِل ٌنِمآ ٌناكَم رومثراد َّنَأ ءزملوه دّيَس اي ُدقَيعَتَأ»
 دك 7 01 ا د 0

 باتي انْبَب يِرْثَع ريسلا شيعي ْنَأ لمت ٌنْحَ ؟ليفرِكْساب ِةَرْسَأ
 «-ِءارَققلا ةَرصْنو ِدلبلا ٍةَمْدِح يف «زلراشت ريّسلا ِهّمَع ريس
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 يأت ْنأو ٌةئيدَملا ِهِلوِصُو َدْنِع يِرَْع ريسلا َليْفَتْست نأ ىرأ»

 ِساَّنلا ُضْعَب :ريخأ ٍلاَوّسِب يل خّمشاو .رْهَظلا َدْعَب َمَْيلا ّيلإ هب

 «؟ِهِتافَو َدْعَب ّدَحَأ ُهآَر ُلَهَف زلراشت ريّسلا ٍةافَو َلْبَق َبْلَكلا اوأَر

 ةقملوخ درع ان هن ُهَرَيْمَل»

 يذلا ٍبّبَّسلا ِنَعزملوه ُتْلَأَس ءرَمِْروم روتكّدلا جور َدْعَب

 ِسوُؤُر ىلَع ىصحلا َقْوَق يشْمَي ِهتافَو ليي زأراشت ريسلا َلَعَج
 يرْجَي ناك ْدَقَل .نُّسْطاو اي ٌءارْم» :دّدَرَت الب يباجأف .هِعباصأ

 «!ُةَلاْسَملا ّيِه َكْلِي ؟اًبراه ناك اّمِم ْنِكَل .هتايحب ٍةاجَّنلِل

 انيَلَع َلَحَم ِرْهَظلا َدْعَبو .ليفْزكشاب يرَْه ريّسلا لوصُو انتل



 ُنيتَم ٌفيطَل َلُجَر َوُه اذإف ءيِرْنَه ريّسلا ُهَقِفارُي رَّمِتروم ٌروتكّدلا

 .ِرْمَع ْنِم َنيثالثلا ٍدودُح يف ينل

 ام يوي َّوُهَو رَمِتْروم روتُكدلا ىلإ ف ٍناعْمِإِب يرْنَم ريّسلا َتَصْنَأ
 ال ُهّنِإ مزاح يداه ٍتْوّص لاق مَ .ليفزكشاب لآ هَ ْنَع ُهفِرْعَي
 ضَْْلا ِهْجَو ىلَع ِءْيَش ْنِم ام ُهَّنِو ءتافارُخلاو ِتانَّللاب ٌنِمْؤُي

 لاقف .ليفزكشاب رضق ىلإ ٍباهّذلا نيبو ب َلوحَي نأ حيي

 (.نشسْطاو َبِحَطْصَت ْنَأ يبني ْنِكَل .َكَل ُرْمَألا» :زمْلوه
 ىلإ 0 دلو يَ ريشلاو | انأ 0 يتلا راي يف



 انْدَجَو نفيد يف ٍةَريغّصلا َةَطَحَملا ىلإ ٍراطِقلا ٍلوِصُو َدْئِع

 انب راس ام َناعْرُسو .ٍناناصح اهّرُجَي ٌةَفوُشْكَم َة

 يذاحُلا ٍقيِرَّطلا يف ِقَّمَّشلاِ ِنّولُملا ٍءاسَملا َكِلَذ يف ٌقْئاَسلا

 ىلإ ةلئاملا ٍسْمَّشلا ِءْوَص يف انّمامَأ ُنيِرَّطلا َدَتْمِإ .يرارّبل

 2 نأ ادبو .ٍةَمْعِرب انئباصأ ٌةدراب حير ْتَّبَمو ,بيغَملا

 ا َةَمَتَعلاو «ةدرابلا َحيّرلاو ءانِلْوَح ْنِم (َتارَّخلا) ابيل

 .ِتْمّصلاب ولت اهلك انئلعَج
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 ة.ليقكتاب رشق» :لاقو دبي ىلإ ةطْؤش قياقلا دع ةأَجق

 ايلي اداّوَمَم انوي مث كالمألا سراح خوك ىلإ انْلَصَو َقِاَقَد دَْبو

 .بِصتنُم حبشي هبشأ ٌرَمَملا ِرِيآ يف ُرْضَقلا ادّبو ءداجشألا وي ٌتنُحَت

 عَباتو .انب ٍبيِحرتل ِرْضَقلا َّنِم «روميراب ِلِزَْملا ٌرّبَدُم جرح

 .هِلِرْنَم ىلإ رّمِتْروم روتكّدلا َلِصْوُيل ةَقيرَط ُقِئاَسلا
 لاقف .ةَمِيْعُم ٍلالَّظلا َةَريثَك رْضَقلل ُةيِلِغاَدلا ٌُبناوَجلا ِتناك

 ىوأ مث ِءاشَعلا َماعَط انّلَوانَت «.اًبيِهَب اًناكم اذه َسْيَل» :يرْنَم ريّسلا

 ةعْفو مدل كغ ةدفان نم يراربلا يل ْثَدَبو .هشارف ىلإ نم َّلُ
 نوكشلا وج يقود ٍنانْئوْطإلاِب يحن ال ٌةَبِحاَش ءضْرألا َنِم َةِراب

 .ليوَط ٍراظْنا َدْعَباَلإ يني 0غ ىلإ ُةَقيرط ىركلا ٍفَِْي ْمل حابشألاو



 ميلا حابّص يف ٍروطُفلا ٍةَدِام ىلإ يرْذَه ريّسلاو انأ ٌتْسَلَج َنيح
 ٌءْوَض َكِلَّذ ىلَع ًدَعاسو ءانكّياز دق ضابقنالا ّنِم ٌبناج ناك ءىلاثلا

 َيِلْؤي ْنَأ يرْذَم ريسلا ىلَع ناك .ٍذِفاوّنلا َنِم َقَقَدَت يذّلا ٍسْمَّشلا
000 

 ٌتْيَشَم .يراربلا ة ةاذاحُمب يش ىشنأ ٌتُقلَطْناَف ةَتَيانِع رومألا َضصْعَب

 ناكو .يمشاب ينيدانُي َنْدَص ُتْئِمَس هجم «ِتارئموليك َةَعْضِب

 ُلِوْحَي ِْمُحلا نم َنيِعَبْرَألاو َنيثالّتل َنْيب اَلُجَر ِتْوَّصلا ُبِحاص

 .اهِعْمَجِ َةَبلُعَو ٍتاشارَقلا طاقتتلال ةَكَبَش

 هن. طاكتار يقرع هلا ركاو يتراكم لا مضار منقل

 ٌثيدَح يْنِكَل «يراربلا ُبِحَأ١ : لاقو .رَّمِتْروم روتُكّدلا ُةُقيِدَص ينَع

 ) .نْيماع ُدنم الإ انه م ىلإ ْئِحَأ مَلَق ءِناكَملا اذهب ِدْهَعلا

 .يرارّبلا اهادَّص ْتَدَدَر ملأ ُةَحْرَص ْتَحَفَتْزا يِتَدَحُي َناك امَنْيَ

 «يباصخأ نم ىو نيلباتس َباصْخأ نأ ادّبو . يِبْلَق يف ُعَلَهلا بدق

 (.ةَكّرَحتْملا عَقْنَتْسُملا لامر يف َقِلَع ٌيّرَبٌسَرَقَُّنإ» :ٍءودُه لاق ْدَقَ
 .لافألا يف يجيد طوي قابلا سوا كلذ ليي نِع تير

 .ٍلامّرلا يف اًئيطَب ٌصوخَيٌوْهَو ٍسْأَي يف ُضِفَني اًريخأ 4 َُسْأَر ادي

 فرغ انأ .ٌرِطَح ُعَقَْتْسُملا اذه» :ئداه ٍتْوَصِب نُلباتس لاق

 بِرْفت الو يحضُ لاف .ةَرِاثلا تاشارلا ٌدجأ ُتْيَع < ىلإ يقيرط

 اناك ِنْيَبارُع ادع ام اًنواص اًنكاس ِءْيَِش ؟ لك ادّو «.ناكملا اذه نم

 .ٌقيمَع لوط ٌنيِنَأ يرارتبلا َقّزَم ُهأْجَف .انَفلَح ٍةَرْخَص ىلَع
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 اد

 «.نا اهلي يلا وفي سل نجل ل بق ْنِم ُةَنْوَص ُتْحِمَس
 هْيَلَع ُدْبَي ْمَلَف نٌيلباتس اَمأ .اًعرَق يِبلَك صَقتلا دقو يلزح تدل

 :ةيضامب باتل
 ِتْوَصِب ُهيبَّشلا ُبيرَعلا ُتْوَّصلاو ِسَرَقلا ٌتْوَم يجازي َرَكَع

 َفواَخَمِب يسأَر َالَْما ٍدَثو ليفزكشاب ٍرْضَق ىلإ ُتْدعَف .ٍبْلَكلا

 ع يضم ًّك

 شخَو

 يرْثَع ريشسلاو انأ نيعطشاف «يلاثلا موتا يف عئلبادس اَنَراَو

 ريشلا أ ةروطسألا يف َءاج يلا ةعشلا انازأو «يراربلا ىلإ

 َتَفَكَو !اًبيتَك اًشِحْوُم اًناكم ّناكو .اهيف تام َريرّشلا وجويه

 .يرْثَع ريسلا ٍةَمَطالُم ىلَع اَهُهلَتم ادب نٌئلباتس َّنَأ يهابتُا



 ةوواجُملا وَلا ىلإ يرث ريشسلاو انأ ُتْبَعَد يللا ميلا يف

 َضْعَب رّمِتْروم روتكدلا ِتْيَب يف انَْكَم .مادقألا ىلَع اَرْيَس

 ُقمَّتلا ناك ٍةدْؤَعلا ٍتيرط يف انعَرَش امّدْدِعو «ُتّدَحَتَ ِتْفَولا

 ٍقيَّضلا ٌرَمَملا يف هذ لازت ال اَنُكو مالّظلا طَبَم َيرارّبْلا نوم

 ٌدّدَحُي ةروطشألا أ اًحْزام يرْنَم ريسلا َرَكَّذَ ءِراجْشَألا ٍريثَك

 يف .اَليَل يرارّبلا ٍروبُع ْنِم ليفزكشاب لآ نم َرَّدَحَت ْنَم ّلُك
 ُبيِرَكلا ُحارّصلا ِثِلَد مالّظلا ٍبْلَك نم عَقتذا ٠ قظْحَّللا َكّْلِ

 ىلع اًباوج ءاج امّنَكو نئلياتس عم ْتْنُك َنيح ُهئْمِمَس يذلا

 ايد :لوقَي َوْهَو يئّدَحُم ِةَرْبَ يف ٌعَّرَملا ادب .يرْئَم ريسلا ِتامِلَك

 نا ع ب

 «؟ رطَح يف اح انأأ .ي

3 



 قع

 ُنْحَن انْيَبو هربا يف لكشلنا يراك ريقلا ىلع ةقعل
 ٍلْجَر َحَبَس ْتْحَمَلَم ٍديعَب ىلإ ة ميدس مرد
 انفه ادب دقو هةَمْخَض ةَرْخَص ىلَع كفي واوا حِين

 .حبّشلا ىلإ يرْئَم ريّسلا ةابتْنا تفل 0

 ٍةَّرْخَّصلا ىلإ يرن ريشلا تذل اهقَرْفَتْسا يلا ة ةظخّللا يفد

 ام َناعْرَسو ههنيَأَر ْدَقَف ءاَئِطْخُم ْنُكأ ْمَل ينكل .لجلا ىفتخ

 .تْيَأَر يك رب اب

 يف «ليفزكشاب ٍرْضَق ىلإ انلوصو دنع روعيراب تدَحَو

 خاوخألا 0 5 تحي ايرغ خو نإ ل لاق .يراظينا

 يرارّبلا ىلإ ُبَمْذَي ةّيزَقلا يف ىَتَف َّنإو ةَروجَْملا ةيِرَجَحْلا

 .ماعألا ِإ ةكواح ايو
 ف

 وع



 يف ام ينْخَي ال ُهَنأَك١ :ُلوقَي َوْهَو اًبِرَطْضُم روميراب ُثْيَأَر
 (!ُبِقارُيو اَلْيَل ٌُضَئَرَتَي ُبيِرَغلا اذه َءاجَق ٍتافوخَم ْنِم يرارّب
 - ٍبْلَكلا ةّروطشأو ٍبيرّكلا اذه َنْيَ طبت انأَدَب انيكك انآ ادّبو

 .يرْثك ريشلا ٍةمالَس ىلَعِنْيقلق انو .حّبّشل
 ُتْيَحَّناو يسّدَسُم ُتْلَمَح يلاتلا ميلا يف !اًرارَ ُتْذَحَن

 ٍةَروجُهَملا ةّيِرَجَحلا خ خاوخألا ةَمْطْنِم ىلإ ةَرَصابُم ِءادّعلا َدْعَب

 َعضب اهِدَحَأ يف ةذخو نأ ىلإ ادعوا داو حاولا ُتْشَنَ

 .ىرخأ ٌةَمِْطَأو ةغرافلا ٍتابَلَعُملا ضْعَبو ِءام َوْلَدو ِتاّيناطَب
 .بيرّغلا ٍلُجّرلا اَبْخَم ىلإ ُتْلَصَو ين اًمثاو ُتْنُك



 َّنِم ٌتاظَحَل ْثَّرَم .خوكلا ِةَباَوَب جراخ ُبيرَعلا تقَوَت

 ٌءاسَملاف ءنّسْطاو اي ءْجُرْخُأ» :لوقتي اًنْوَص
5 
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 «ازيئوعد كش
 (!َسَّدَسُملا َكِلَّذ دا «لاعت١ :ّلاق

 «َعيمَجلا َمِهْوَي ْنَأ َدارأ هنأ ينربخأو .هتيؤرل ف ينو

 ] ..نَدْنَل ىف هنأ ءاَضْبَأ انأ .ىتمهوُيو
 3 و

 اًرداق ّنوكَيِل يرارّبلا يف آَبتخا ُهّنَأو ءيلاّثلا ِر 51 َ



 اهُنْرُر يتلا نِكامَألا ِنَعو ءْتْلَعَف اَمَع زملوه ينم َرَسْفَتْسِإ
 ٌتْنِج امَدْنِعو ماما ُتِصْني ناك . ْمُهتلباَق َنيِذّلا صاخشألاو

 امك اًنيرَب ّسْيل ٌلُجَّرلا نإ ُلوقَي زملوه َعّرْسأ يلباتس ِرْكِذ ىلَع
 .ةٌرَهَظَم يحْؤُي

 «؟هُدِصْفَت يذلا ام» :ُتْلُق

 ُ َتيِوْخَش واهلا ِهْجَولا َكِلَذ ءارّو يفْخُيُهَّنِإ» :ةيلوه تاج

 ٌليصاَمللا َكَ َحَرْشَأ ْنَآ .اًدادغإ ةَميرَجِْ دعي لاق ُهّنِإ هي
 نمد اد يق

 ىلَع قابطإلِ َوه َُطَخُي امل هيَلَع قابطإل ُطْطَحُأ ينكل َنآلا

 يَقبْسَي ْنَأ َوُه ُهفاخَأ يذلا ُديحَولا ٌءِيّشلا .ئرتك ريسلا

 :.ورثأ عشق ىلع :نمزيازأ ءزي دق رواف ٌهوكأش هَل

 انك



 انْذُعَف ءٍءافَحلا يف ءاقبلا ىلإ اًجاَتْحُم ْدْعَي ْمَل هنأ يل َعَضْوَأ

 كولْرَش ِةَيْؤُرل اًريثك يرْثَم ريسلا رس .ليفزكشاب ِرْضَق ىلإ اَعَم
 لَه ؟زملوه ُدّيَس اي «َكِتايّرَحَت يف َتْلَصَو َنْيَأ» :لاقو ءزملوه
 َّنأ زملوه باجأ !؟ضومُلا اذه ْنِم اَنْيَش ُفِشْكَي اًرون ىرت
 ُْبَلْطُي ام َّدُقَُي ْنَأ يِرْيَع ريّسلا ىلَع َّنأو هابيرَق لَحّتَس َةَلأْسَملا

 ىلَع يْئَم ريسلا ٌّقَقاو .بابشألا ٍبَلَط يف حاحلإ َنود ُهْنِ

 .قر ىلإ ةجلاو أ عل «زمأوم يشر



 َرَوُص لمت انْحُرَو هٍماعَّطلا َِقْرُع ىلإ زملوهو انآ ٌتْلَقَتْنِ

 ةئامْئالّتلا لالخ 2 ىلع اويقاعت نذل ليثزكشاب ؛ لآ



 وع 5 03 4

 .ُةعَم ٌةَروطشألا ِتْآَدَب يذلا َريرَّشلا

 «.نشسْطاو اي هِدْيَلإ رْظْنا»
2 

 ١ ٌتْظحالف «َّىَلِإ بِلُط ام ُتْلَعَف

 .دماجلا ةْجّولاو نْيَتَدِرابلا
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 ِرْخَّشلاو ٍةَضيرَعلا َِّبقلا ىلَع ُهَدَي َعَصَوَو ّيِسْرُك ىلع َتَْقَو
 .ُةَجَولا الإ اًيِداب ْدْعَي ْمَل ُتْيَحِب ءِدَْجلا

 «!نئلباتس ُهنَأَك١ :ٌتْحِصو «نلباتس ِهْجَوَو وجويه

00 



 ْنِم اَمَد نّيلباتس يف َّنأ َكَش ال ءْمَحَت» :ّلاقو زملوه َكِحَض
 .يرْبَه ريّسلل ِهِيَوادَع َبَبَس َنُحَكُت ْنَأ َنآلا كلو .ليفركْاب لآ

 امم َةَمِلَك لقت الو .ِدَع ءاسم هب ُمِقوُأَس يّنإَف ءلاح يأ ىلَع
 «.يرْثَه ريسلل َّنآلا َتْفَرَع

 ِْيَلَع ادّي دقو ءاّركاب يلاّتلا مْوَيلا حابَص يف زملوه ظَقْنتْسِإ
 َكِلَذ نُلباتس ةرايزل اًوُعْدَم يرْنَم ريّسلا ّناكو .حارِشْنإلا
 باج .ِيَقَفارُم يف ُبَعْرَت زملوهو انآ اَنُك ْنِإ انكََسَق .ءاسملا

 اذه نَدْنَل ىلإ َدوعَت ْنَأ انْيَلَعَك ءَكَتَقَئارُم ٌعيطَتْسَت ال» :زملوه

 «.ماه ٍرْمَِل ًءاسّملا

 ُةََح ْثَدَب .اَنَم لأ ْمَل يّنِكل ءزملوه باوَجب ٌتْنِجوف
 نّدْنَل ىلإ ُبَه 004 ل كب
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 26 كت
 َتْدَعَو َكْنأ كدت .انُه ده ُءاقبلا َكْيَلَع لب» :لوقي زملوه َعَرْأ

 ْنَأ َكٌديرأ .بابشألا ِنَع ٍلاَوُس َنود اهَّلُك يتاميلْغعت ٍذيِمتَتِ
 َدَْبو .ارّرقُم ناك امك ءقاسَملا اذه نيلباتس َكِقيِدَص ىلإ َبَعْذَت

 ْمِلْعَأ .ٍراجشألا ريك قَّّضلا ٌرَمَملا َرْبَع اّلْبَل ٌدوعَت ِةَرايزلا ءاهتْنا

 «.ٌرمَملا َكِلَذ ِذَخحَأ يف َكِتبْغَر ْنَع نُيلباتس

 ٍقيِرَّطلا َروِبُع َّنآلا يم ُبْلطَت َكّنِكل» :يرْئَم ريّسلا باجأ

 «.اًعِطاق اًيْهَت اهروبُع ْنَع يتئْيَهت َتْنُك يلا

 ةليَللا وِذَم ٌدمَملا .يب نيه :رارضإلا ّنِم ِءْيَشِب زملوه لاق
 َتيَلَع .ةعيظَع ةَعاجَش ُجاخَي رثألا نأ ُفِغأ 0

 ٍتْيَنْيَب لصَي يذلا راجشألا رك ٍقّيَّلا ٌرمملا ِنَع ء جْرْخَت ال
 «.كورّظلا تاك ان َكْذَي َكِقيرط ىلَع ظفاح جيتار ايد

 يدي اوان وياعب

 ٍةَّطَحَم ىلإ ِنْيَهِجَّتُم ليفزكشاب ٌرْضَق انزداغ ِنْيتَعاس وح َدْعَب
 قئاس ني زملوه َبَلَط راطقلا يصر دنع .ةٌييدَحلا ِككْشلا
 انَِإ «ُقِئاَسلا ٌلَحَر ْنَ َدْعَب ءيل ٌلاقو .ةوعَي ْنَأ انْيَلَقَأ يلا ةَبَرعلا
 اننأ يلباتس َمهَوََي ْنَأ يضُت ُهبطُخ ثّاك دقو .ةَدلَبلا َرِداُْت ْنَ

 .يرْنَه ريّسلا ٍةَمَجاِهُم يف ديلا ُقَلْطُم هنأ َرْعْشَيَف ءنَدْنَل ىلإ انْدُع

 َفِشْكَي ام اًروان زملوه نأ ْمَلْعَأ ينل ِةَيَرَسلا ِهِذَهب أَجافأ ْمَ
500 

 .ناسْنِإل ةططخ

5 





 زملوه ينارأو . عيدا افةعير هيلا يانا

 ِقارؤآلا َكْلت يفو .ىرخأ ٌقئاثوو ٍدوهُش ٍثادافإو هاَرَوُص

 .ٌةَريَِك ٌةَراعَتْسُم ًءامشأ ُهَل قا قارس ان ىلع اب هلإلاو

 واوا .اًقِتاسَو ٌةَبَرَع َكِلَد َدْعَب زملوه َرَجَأَتْسِ
 نأ نيكني ام وأ اهي اهيل َباحّذلا يوني يل ِةَمجلا ِنع اَنْيَك دعب

 نْيَرِداق ْنُكك غلو .مالظفلا يف 5 ةبرعلا ِتَضَم .تاذخأ نيكو

 ٍةَرُقب ٌقِفْحَي يِبلَقِب ُتْنَسْخَأو .ةّيّرْحِب ٌتَّدَحَتَ ْنَأ «ِقئاَسلا ٍدوجّؤب

 .يرارّبلا ةَفَطْنِم ىلإ ُدوعأ يسْفَت ُتْيَأَر َّنيح
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 ذ «ليفزكشاب ٍرْضَق ْنِم اًيرَك نيالا
 هل سا و م3

 ْنِم رْثم ْيَتتاِم ٍدْعُ



 رو ِتْيَبلا َنِم ُتْيَرتقإ ٠ ٌرظنأ تحّرو ِتبلا 5



 .يراربلا َرْبَع ٍةَمِحْؤُملا ٍةَدْوَعلا ٍقيرط يف رّكَفُي َناك ُهلَعَلو
0 

 هَجَّناو ٍلزْنَملا َنِ َجَرححو َةفْرْغلا نيل



 ِتاعَفْتَتْسُملا ىلَع ُميَحُي ناك يذلا ُباَِّضلا أدب ِءانْنَألا لَم يف

 ٌدلْقُم هدأ اذَه» :زملوه لاقف .انّوُحَت د

 رَط ىلإ بابا مي
 ْمَل نإ» :زملوه ٌلاقف



 ُبابَّصلا ناكو «.ناكَملا اذه ْنِم اًعافِتْزا َرَثْكَ عِضْوَم ىلإ ِءارّولا

 «ضَْألا ىلع ُهْندَ هي طاع .ءطبب ُبرتقَي لاي ال

 .جئذي ةغمشأ ينأ ُدْظأ» :لاقو

 ام ولْعَي ٍتاوُلخلا ْعْفَو حارو - انأ ٌتْوَّصلا ينةاج ّمُن عمم

 جَرَخ) ّرَرَب يش 7 نال شل ءاَكْيَسَف

 ءانّرَواجَت .اًعيرَس اًيْشَم يشْمَي ءِباِبَّصلا َنِم يرْنَه ريّسلا (ٌرّهظو

 سّمَهو .ءارو ىلإ ِفِئاخلاَك ْثْفَتْلَي نيحلاو نيحلا َنْيَب ارو

 «!ِتآ هند :لاعفتاب نوف
 صا 1-4



 يفت ضخو نع جايقلا قلقا



 ْنِم َراّثلا زمْلوهو انأ انّقَلَطَأو انباصغعأ انُكَلامَت ّمُث .انمام # .انيامأ

 ٍبِحاَو ِتْفَو يف ان

 يرث ريشلا تاك

 .ةدِراَطُي يذلا شْحَّولا

/ 



 ٌقولْخَم ُهَنَأ انْئآَبْنَأ بْلَكلا نَع ْتَرَدَص

 انشياو لكلا ًءارو زملوه صخر .

 ْنَأ ُكِفْرُي ناكو اًضْرَ ُشْحَولا 1



 ٌسَّدَسُملاو ءِرَّذَح يف ْتْيَيَحْنِإ .اًنكاس ىمّتْا مث 1 هبِلاْخَمِب ًءاوّهلا

 كاما لاك قششلا كلو هيب ي

 2014 »ف
 :ةَلاق ام َلَّوَأ ناكو ءٌقافتْساف ءاملاب ُهَهْجَو تْحَسَم

 «؟كاذ ناك ام !يِهَلإ اي»

 ليفزكشاب ُحَبَس .ٌتْيم ُهَّنإف ُهنعيبَط ثّاك اّيأ» :زملوه لاق

 «.ٍديَألا ىلإ تام

 ةَجبتَت ءاج دقو .ٍريْغَص دأب هَبْشَأ ءامْحَص شخّولا ٌمِجَح < ناك

 ٍنْيَكَفلاَو ارلا نأ ديو ةقارش بالكلا وثأ ٌدَشَأ جارت

 تَرَ اه َمُك ير ىلَع يد ُتْعصَو .َقَرْزُم روني ةىضت
055 

 «!دوفْسوف ُهّنإ» :ُتْلُق .َقَرْرَأ رونب مالَّظلا يف م ءيضُت اَضِيَأ يدي

 «.دادعإلا 2 ٌيِروفْسوف ٌجيزَم َُّنِإ) زمأوه د ََر

 ٍفاشكْلا ىلإ نٌلياتس َهّبتْدَق َدُب ال صاصّرلا َتْوَص َّنَأ انْفَرَع

 ًةديرَطلا َنِكَل قرع َُْرُ انفو يني ىلإ انَنالَت انْدُع .ِِرْمَأ

 مامَأ ْنُكَي ْمَل ْذِإ حجات نملوح طخ تناك ا

 اّملو .ٍةَرواجُملا ِتاعَقْنَتْسُملا ٍقيرَط ىوس ِبَرُهَم ْنِم نُيلباتس

 و ب يا

 ْنَع يرْدَه ريّسلل زملوه َفَشَك ةَدْوَعلا ٍقيرَط يفو .ليفزكشاب
 .نأياتس ٍةَرماَوُم ٍلِحارَم

 ثور



 روتكٌدلا انداقف ءُبابَّصلا َرَسَحْنا يلاّثلا مؤَيلا حابَص يف

 ِنَّفَعلا ةحئارب انْسَسْحَأ .ٍتاعَقْنتْسُملا ٍبْلَق يف ٌّرَمَم ىلإ رَمِتْروم
 نأ فُدحَو .ةّيئاملا تاتابّتلاو نّمَعَبملا ٍبَصَقل

 .انروصحُم ىَتَح ِةَلِحْوُملا وايملا يف ِتاَرَم انْضُع
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 انْرََع مك .قيرّطلا َكْلَد يف الب رم اًدَحَأ نأ ىلإ ٌريِشُي ام اني

 يف ِهَرَه ءانْنَأ سم هلل اهعاضأ هنآ َدب ال يلا «نيلباتس ٍةحبق ىلَع

 نتلباتس َّنأ كش ال .وراثآ ْنِم انْيأَر ام َرِخآ َكِلَذ ّناكو .ٍبابّصلا

 .ِيأْلا ىلإ كانه َنفد هنو ٍةَكٌرحَتملا عَقْئتسُملا َكِلُك لامر يف عك

 يوت (حيفّصلا نم ءاعو) كنتو ؛ماظعلا نم ٌةمَْكو ءادج وَ

 ددييل سشولا أر دي ْنَهَدُي ةاك يذلا يروفشوفلا جيلا
 زأراشت ريشلا تلق ْدَق كلي حولا هيَ نأ ٌكَش ال .ُحَبَك ُهَناَكَو

 ءابْعُر
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 يتلا يناله يف لكلاب ظافيخالا ىلَع باس ْوُوْجَيْمَ

 بَ دَقَل .يرْئَم ريسلاو زأراشت ريسلا ةَمَجاهُمِلامهيف طَّطَت ِنْيَللا
 .هِتْوَص َمْنك ْعِطَنْسَي مَ ُهَنِكل ءِتاعَفْتَتْسُملا نم ٍلِزَحْنُم ٍناكَم يف

 ءانلأ يفو ما ٍةَْضِب دعب اًضهاغ ُلازَي ال ٍِطاقّتلا َنِم ٌدَدَع ناك

 .نومألا ضي مْلوم يل خيش نَدَْنَل ىلإ اني ٍدِئاعلا راطقلا ِةَلْحَر

 نكت ْمَلو .ليفزكشاب ٍةَرْسُأ َليلَس ُيلباتس ناك ْدَقَل
 ريسلا َّنآ ءعْدَبلا دم ءانَرَبَأْدَق ناك َرمِتْروم روكا َّنَأل ِرمَألا اذه

 هزخألا ةليؤلدت نيؤلجتلا ديك ىلع يابا ةيسزلا و خ يرث

 ْتْمَي 1 جور ىَّمَسُي اكو ءزلراشت ريّسلا ٌقيقَش نأ عقاولاو

 ته من َعيشأ دك ناك امك ءاريلوكلا ءابَوي ليزاربلا يف

 . .قكاباتس مشا ُْفَباميِف ُهَفَرَع يدم يصل َكِل ييَص

 نيل وأ اًصْخَك نأ ءارتلجنإ ىلإ هَ َدْنِع «باتس َدججَو
 .ةعساولا ليف كساب ةَرْسَأ ٍتاكَتْمم َنْييو هيي نال وحي

 نب ًادتئاف .ُهنُطَخ ُةطخ ُنوكَتَس َفبَك ُفرْعَي ِرمَألا ةّيادب يف ْنُكي ْمَل

 ْنأ يناثلا ةُثَوطُح ثاك ّمُث .ليفزكس اب ٍرْصَقِلاًرواجُم اَنَكَس ُهَلَدَخَنا

 .زأراشت ريّسلا ىلإ ٌبرقَ
 حار «ليفزكشاب يخل ةروطشأ زلراشت ريشلا ُهَل ىكح َنيحو

 .ةعقاو ٌةَيقَح ةروطشألا َنِم اهيف ُلَعْجَي ِةقيرطب ُرُكَمُب لباس

 كك



 اره ريسلا نأ رَمِْروم روتُكّدلا َوُه َرَآ ٍقيدَص ْنِم َفَرَع ْدَقَل
 ركشاف . هتايَحب يدوُث دق ٍةَميِنَع ِةَمْدَص َّيَأ ْنَأو ءبْلَقلا ُفيعَض

 و اهعكشأو ةَشارش بالكلا َّدَسَأ ناك ءاَبْنَك نئل ' نم

 .اًسُحَوَت اهَرَتْمأو



 اهيف (راظنألا ِنَع ىَّقَحَت) َعَبَق يلا ِتارَملا َدَدَع ّدَحأ ُمَلْثَيال

 تاج مث .ائَبَع ٌرِظَتنَي مالظلا طْسَو هْشَْحَو بِناج ىلإ كا

 .ُةَسْحَو نُيلباتس ٌقلْطَأف زلراشت ريّسلا اهيف َجَرَح يّلا ُهلْيَللا َكْلت

 ىعذتشاو .ةتاخخ ُهَّبَلَك ركل كّووْعْلَم رلراتكت ريشلا ضْكَرَو

 .ِتاعَفْتَتْسُملا ىلإ هب داعو ُهَسْحَو نيلباتس
 3 آخ سه م يف < را مت عه و شلع 2( ة

 نم َرخآ ِثيِرَو ْنَع اَنْيَش كاذتا ْملعَي نكي مل نتلباتس لَعلو
 كش الف ضارِتْماإلا اذه َّمَص اذإو .ادّنَك يف ٌشيِعَي ليفزكشاب ِلآ

 ناك ُهنَأ ينعَي َكِلَذ .نُلباتسل ٌةَمْدَص َبِّبَس يِْدَم ريّسلا َروهُظ نأ
 داعب وب ها

 .نرخأ لدق ةقيرجل اْطقَي ندع

 َفَشَك ْدَق «يرارّبلا يف اَبَتْحُم ِهْيَلَع ُتْرَتَع ّنيح ءزملوه ناك

 نلباتس َكِسْمُي ْنأ ِهْيَلَع ناك ْنِكل .ةيِضَقلا َنِم َربَْألا بناجلا
 َناكف .ُهَّدِض ليل ُتابْنِإ نِكْمُي الف اّلإو دوِهْشَملا مْرْجلاِب اَسيلَتُم
 .لَمَعلا ىلإ نّيلباتس ْعَقْدَي اًمْعُط يرْنَك ريّسلا ٍلامْعِيْسا ِنِمَدْبال





 لْثَق ْنِم نيأباتس َنّكَمَت ْوَل .ينرّيَحُي ُلارَي ال ٌدِحاو ٌرْمأ ناك

 ليفزكشاب ةَرْسُأ ٍتاكلتشمب ُبِلاطْيَس تاك فثَكَف «يرثك ريشلا
 راوجلا يف شاع ْدَقَف ؟ةّيقيقحلا ِهِييِصْخَش ْنَع ٍفْشَكلا نود

 ناتافو هيف ْتَكَدَح ِتْقَو ىفو ءاراعتْسُم اًمشا الِجشُم ل

 .ناتَهوبْشَم

 .ٍلْواسّتلا اذه ْنَع اًعِطاق اًباوَج ٌفِرْعَي ْنُكَي ْمَل زملوه ىّتَح

 «جيِجَض نود ٍليزاربلا ىلإ ُدوُعيَس م ناك نُلباتس َّنَأ ٍلَمَتْحُملا َنِم
 .يقيقحلا ةعشا اًذِج ٍةَرْسَألا ٍتاكَلتْمُمِب َكانُه ْنِم َبِلاطُيل

 .ارِلِجْنِإ ىلإ ٍةَدْؤَعلا ىلإ ٍذِئَدْنِع اًجاتْحُم ّنوكي ْنَلو

 .ةليحلا ُهَروعُتِل نكت ْمَل ريرّشلا ُلُجّرلا َكِلَذ
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 قير ىلإ للملا هله لالخ ْئِ ناب ةَْم ىعشت
 يف ُدغَب اميف هلو هدادغإو ٌيِمّلاعلا ٍبدَألا عئاورب ٌيِبرَعل ا

 عك نول لاا عساولا هباب ْنِم ةَدلاخلا صّصقلا ملاع

 ةعئاّذلا صّصقلا جاتن ْنَ ةلماش ًةحح ها 0

 اهُمدَُن يذلا ٍلْكَّشلا ؛علضت صصِلا ذأ د
 ٍركؤَب نم صن الآ ىلع انضر انّ ءَّضِيَأ رابكلل ٠ هيف

 ًاهكارأ امك ٍتاَيِصْخشلا ءانب ْنِمو لمعلا اهَِلَع موقَي يّ ةّركف

 .َنوُفْلَوُمل
 كِل ةيلضَلا ٍبكلاٍنيوانع ىلع ةظقاحملا ىلع انضِحو

 يف َةَبْغَر ءٍلْضَألا يف ْتَدَرَو امك ءنكامألاو مالغألا ءامشأ ىلع

 كيا يمول ماعلا لرجال يق وقت يمر

 يذلا ِفدَهْلل ةَمْدَحَو حي براتلا ثادخألاو ٌةيعامتجالا ٌعاضؤألاو

 انّ ىلَع .يّلاعلا بألا ىلإ ٍفْدعَتلِل ٍقيرّطلا ُديِهمَتَوُموَْلإ ىعشت



 ِبْلُصِبَةَ را

 ؛ كي 5 00 َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثوُت الو عوضْؤملا

 3م يملا هَ اوّناث ءامْسأب َيِبَرَعلا ئراقلا

 يف 0 يربك ٌةَديِدَش اهنأب اهل اهلك - هذه ٌزاتْمَتو

 هذه ُدَكْكَأو .ةَريثُملا تارّماغُملا ىلَع اهيلاغ
1 2 

 يضْرَت ةيحاَتلا هذه ْنِم َيِهَو ءِبابّشلا َروهمُج َيضرُت اًلْضَأ ثبتُك
 .لوهشملا ٍفاشتقاو قالطنإلل مُْحو مُهتدابمو عُهَرِعاشَم

 ا
 عافك ُرّوَصُتو ةّيناسْنإلا رعاشملا َقَدْصضَأ ٌلوانكت ةَرَماعُملا ٌبُح

 .تايحضتلاب أبْعَي ْنأ نود ايلا ِهِلُكُم قيقختل ناسْنإلا

 ا 3 0 ل

 ةييراتلاو م تاتفلخلا ُدّوَصُتو يحتل ِثادخَأ
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